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Nagylengyel, faluház

Először adták át a díjat
Jutalmazták Teskándon a kiemelkedő teljesítményeket
Németh Ágnes népviseletben fogadta a vendégeket…
Ezen senki nem lepődött meg,
mert a polgármester rendszeresen szerepel a Szélrózsa
Tánckör programjain, így a
teskándi falunapon is.
A képviselő-testület három
évvel ezelőtt alapította a Teskánd Közösségéért Díjat, amit
ebben az évben adtak át először. A település társadalmi és
kulturális életében kiemelkedő
teljesítményeket díjazták. A
díjazottak pályafutását a falunap vendége, Gundel Takács
Gábor ismertette.
Teskánd Közösségéért Díjat
kapott Takács Ágota óvónő,
akinek a keze alatt generációk
nőttek fel. A képviselő-testület
az intézmény keretein túlmutató teljesítményét is díjazta.

Takács Ágota alapítója a helyi
színjátszók csapatának, nyugdíjas éveiben is aktív közösségi
munkát végez. A díjat a nyaraló
óvónő nevében Fábián Ramóna
vette át.
Boronyák Éva 1991-től dolgozik a teskándi Csukás István
Általános Iskolában, két évtizede igazgatóhelyettesként.
Munkáját gazdasági vezetőként
kezdte, egyetemi diplomáját a
PTE Bölcsésztudományi Karán
szerezte. Segítőkész, empatikus
közösségi ember, aki a pályakezdők, de az idősebb munkatársak számára is biztos támaszt jelent. A képviselő-testület az iskolán kívüli tevékenységét is jutalmazta a Teskánd Közösségéért Díjjal.
Két évtizede alakult a Teskándi Amatőr Színjátszók Al-

A TASZACS is elismerésben részesült.

kalmi Csapata. (TASZACS). Az
óvodai alapítvány egykori bálján hiányzott egy-két szereplő.
A vezető óvónő, Takács Ágota
szólt a barátainak, akik beugrottak. Aztán egy év múlva

újra... Ez a TASZACS megalakulásának rövid története.
Falunapokon, idősek napján,
ünnepeken, fesztiválokon lépnek fel. Saját ötletekkel,
(Folytatás a 2. oldalon)

Tüskéskörtét keresünk
Zalaegerszegen,
illetve környékén keresünk
étkezési minõségû
tüskéskörtét
100-150 kg mennyiségben.
Értesítést a várható érési idõvel
a következõ telefonszámra kérünk:

30/378-4465

Fontos a pontos címzés!
Sajnos több esetben is csak 1-2 hetes késéssel kapjuk meg a
postai küldeményeket, s ez különösen akkor bosszantó, ha rendezvényre hívják szerkesztőségünket.
Kérjük tehát, hogy leveleiket a következő címre küldjék:
Zalatáj Kiadó Bt.
Zalaegerszeg, Pf.: 381.
8901
Köszönjük:
Zalatáj Kiadó szerkesztősége
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Falunap Ormándlakon
Alig többen, mint százan
laknak Ormándlakon, de ettől
még gazdag programot állítottak össze a falunapra és a
részvételre sem lehetett panasz.
Július 20-án, szombaton délután a sportpálya mellett kezdődtek az események.
Horváth Norbert polgármester rövid megnyitójában
elmondta, hogy aktív öt éven
vannak túl és ha ismét bizalmat
szavaznak számára, akkor a
következő öt évben is hasonlóra számíthatnak.

A falunap vendége, Vigh
László országgyűlési képviselő
így vélekedett:
– Ilyen polgármester kell,
aki ötéves ciklusprogramot készít és tudja, hogy mit szeretne
elérni. Előbb érkeztem, hogy
megnézzem a falut. Azt tapasztaltam, hogy mindenki rendben tartja, igyekszik szebbé
tenni a háza táját. Ormándlak
egy kis ékszerdoboz! Azért
hoztuk létre a Magyar Falvak
Programot, hogy éljenek a
községeink. Hihetetlen kincs

Vigh László mondott köszöntőt, mellette Horváth Norbert.

A gyermekek néptánc műsora.

van a birtokukban, vigyázzanak rá!
A falunapi programot a
Körtánc Alapfokú Művészeti
Iskola Gellénházi Gyermek
Néptánc-együttesének műsora
nyitotta. Színvonalas produkciójuk a gyerekek és a felnőttek
körében is elismerést aratott.
Oláh Tamás (Mutyi bohóc) nem
először volt az ormándlaki falunap vendége. Közvetlen és
rögtönzött kapcsolatot tartott a
közönséggel. Nem egyszerű
bohóc produkciót láttunk, az
előadónak a legkisebb rezdülés
sem kerülte el a figyelmét és
azonnal reagált.
A hőség csökkenésével a
legkisebbek egyre többen vá-

lasztották a légvárat és más
játékokat. A színpadon pedig
ismét néptánc következett. A
Binkó Tánccsoportot saját ötlettől vezérelve a gyermek
néptáncot kinőtt fiatalok alapították. A saját elhatározás a
produkció minőségében is jelentkezett, fergeteges hangulatot varázsoltak. Éder Gábor,
vagy ahogy kedvelői ismerik
Éder Gabee most is saját
szerzeményekkel jelentkezett.
Buli van pénteken, Ti Amo, Jaj
de rafinált hangzott el egymás
után. Csanaki Attila tűzzsonglőr varázsolt, akárcsak a Norton
zenekar. Roller bulival (Vörös
Pistiék) és utcabállal zárult a
falunap Ormándlakon.

Először adták át a díjat Tudósítókat keresünk!
(Folytatás az 1. oldalról)
helyzetkomikumokkal is jelentkeznek, mint a Répamese
felnőtteknek vagy a Piroska és
a farkas és egyéb állatságok.
Részt vettek a IV. Pajta Színház
projektben. A Nemzeti Színházban osztatlan elismerést
arattak Kéri Ferenc Lopótök
avagy a Mari nem olyan pikáns
c. komédiájával. A társaság
mentora Ecsedi Erzsébet színművésznő.
A TASZACS tagjai: Kiss
Irén, Nagyné Barabás Éva,
Németh Ágnes, Saskői Szabina,
Simon Viktória, Sziliné Baksa
Ágnes, Takács Ágota, Tóth Anikó, Tóth Emese, Csalló István,
Nagy Tamás, Pál László, Bárdos István, Tóth Bálint és Tóth
István János.
A képviselő-testület az
amatőr színjátszókat is Teskánd
Közösségéért Díjjal jutalmazta.
A teskándi falunapon gazdag program várta a részt-

vevőket. Szombaton főzőverseny, kispályás labdarúgás, délután pedig kulturális műsor. A
helyi óvodások műsora után a
Harisnyás Pipik léptek színpadra, majd a Teskándi Pacsirták,
az Andráshidai Szélrózsa Tánckör és a Babosdöbrétei Dalkör
következett. Őket Merics Nikolett sanzonénekes és Joaquin
Serrano gitárművész, az Unique,
Debrei Zsuzsa és Hertelendy
Attila, a Zalaapáti Harmonika
Zenekar, Gáspár Zsolt és Porkoláb Tamás (Stand Up Comedy), a Hestia tűztánc tűz
zsonglőrök követték.
Volt vérnyomásmérés, vércukormérés, vízifoci, ugrálóvár, terepjáró bemutató, arcfestés, airsoft bemutató, este pedig bál.
Másnap, vasárnap rendezték a hagyományos Technoroll
Kupát, a Németh István labdarúgó emléktornát.
Samu László

A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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Programkavalkád a hottói falunapon
Augusztus 3-án, szombaton
a faluházban és környékén
rendezték a falunapot Hottón.
Délelőtt a sport kapott főszerepet. Sokan mérkőztek a kispályás foci kupáért, de a streetball
volt a legnépszerűbb. A megyeszékhelyről is érkeztek
csapatok.
Az érdeklődők helytörténeti
kiállítást és retro járműmakett
kiállítást is láthattak.
A hottóiak az amúgy is gazdag program mellett kísérőrendezvények sokaságát vonultatták fel. A főzőverseny is eltért a szokványostól. A csapatok sütöttek-főztek kedvükre.
Végül mindenki kapott oklevelet és jónéhány szóbeli dicséretet is. A versennyel és a
sorrenddel senki nem igazán
törődött. Különdíjat kapott
Konkoly Balázs, aki évek óta
készíti a finomságokat a vendégeknek és a fellépőknek.
Tréfás feladatok sokaságát
láthattuk a Diadalittasok Viadalán. Ez a verseny a legkisebb
komolyságot is nélkülözte, viszont mindenki nagyszerűen
szórakozott.

A hivatalos megnyitó 14
órakor kezdődött. Vincze Ferenc köszöntötte a megjelenteket. A polgármester elmondta,
hogy a helyiek egy kis fennakadásra számíthatnak a közlekedésben, de a kezdődő útfelújítás valamennyiük érdeke.
A családok arról is értesülhettek, hogy a képviselő-testület időben döntött az iskolakezdési támogatásról. A falunapra a színpad mögé „Szeretünk Hottó” felirattal látványos
molinót készítettek. A faluházban az ingyenes wifi-t mindenki használhatja. Befejezésül
Vincze Ferenc polgármester
külön gratulált a Kishottói
Népdalkör csapatának, amely a
novai aratóversenyen kis banda
kategóriában aranyérmet és elismerést szerzett a településnek.
A Hottó Településért Díj
átadása előtt Halász István
alpolgármester jellemezte a
díjazottat.
– Tősgyökeres hottói családhoz tartozik, folytatja az elődök aktív tevékenységét. Agilis
ember, aki mindig keresi az új

Túra az Ilona-kápolnához
A Göcseji Dombérozó programsorozat része volt Teskándon az a túra, amely az Ilonakápolnához vezetett.
Nagyné Barabás Éva tájékoztatta lapunkat az eseményről.
– Természetes ősi gyógymódokkal foglalkozom, s miután a környékről közismert,

hogy pozitív energiakisugárzással bír, szívesen vállaltam a
túravezetést. Nagy segítséget
kaptam ehhez a dobronhegyi
Németh Szilviától. A kápolna
egy régi, műemlék jellegű épület, amelyen felújításokat végeznek jelenleg. A túra során
sok szó esett a természetes
gyógymódokról is.

Vincze Ferenc (balról) és Halász István.

Nagy sikere volt Debrei Zsuzsannának és Bot Gábornak.

lehetőségeket. Tekintélyt és elismerést szerzett a településnek.
A képviselő-testület döntése
alapján ebben az évben a Hottó
Településért Díjat Vincze Ferenc polgármester kapta.
A falunapi műsort „Magyarország legsokoldalúbb előadóművésze”, azaz Pál Dénes
kezdte. Az igéző tekintetű énekes hangjával és külső megjelenésével is elvarázsolta a közönséget, legfőképp a hölgyeket.
A vetélkedő műsorok győztese a Carolina dallal nyitott,
majd a Neoton sláger, Holnap
hajnalig... és a Micsoda nő! c.
film betétdala, a Pretty Woman
következett. Sorrendben a Tulipán, Ott van és végül a Vidéki
sanzon. Mező Misit most a közönség helyettesítette.
A Kishottói Népdalkör
„Matrózok” előadása bemutatta, hogy nem könnyű a tengerészek élete. Rum azért volt
bőven, de a hajóvontatás akkor
is nehéz feladat. A végére egy
„szép lány” is jutott, ez volt a
happy end.

Nagy várakozás előzte meg
a Hevesi Sándor Színház művészeinek fellépését. Debrei
Zsuzsanna és Bot Gábor operett és musical műsorral érkezett. Az Evita Magaldi dalával
kezdett Bot Gábor, majd Valahol egy lány... énekelte Debrei Zsuzsanna talpig feketében.
Jöttek a duettek. Schütz Ila és
Sztankay István által sikerre
vitt Egy kis rúzs - Maga nős
ember. A végén a Piramis dal, a
Szállj fel magasra... Vastaps!
Ezek után nem volt egyszerű színpadra lépni, de a Teskándi Amatőr Színjátszók Alkalmi
Csapatának a „Lopótök, avagy
a Mari nem olyan.” című népi
komédiával nagy sikert arattak.
Tánc minden mennyiségben
– így indult az este a Gála
Társastánc Klub és a Zalai
Táncegyüttes jóvoltából. Dolák-Saly Róbert abszurd műsora után a Kicsit Ismerem Zenekar lépett színpadra.
A falunapot Hottón is Roller buli (Vörös Pistiék) zárta.
Samu László
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A nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségek
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével
A Területi Operatív Programok mellett a Zala Megyei Önkormányzatnak meghatározó szerepe van a szomszédos országokkal közösen kialakított fejlesztésekben. E témáról dr. Pál
Attilát, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét kérdeztük.
– Önkormányzatunk a határon átnyúló együttműködési programok előkészítő szakaszában is részt vesz. Földrajzi elhelyezkedésünkből adódik, hogy ezt a munkát Szlovénia, Ausztria és
Horvátország erre kijelölt szervezeteivel közösen végezzük. Az
egyeztető üléseken jelen vagyunk és véleményezhetjük a készülő
kiírásokat. A fő irányok és célkitűzések kijelölésében – melyek
alapvetően határozzák meg a pályázatok tartalmát – megfogalmazzuk és képviseljük a zalai elképzeléseket és érdekeket.
Emellett segítjük a pályázókat abban, hogy partnert találjanak a
szomszédos országokban. Projekteket generálunk, javaslatot teszünk azok tartalmára összhangban a megyei területfejlesztési
irányokkal. A támogatásokról szóló döntésekben a minisztériumoknak és a megyei önkormányzatoknak is szavazati joguk van,
a mi felelősségünk, hogy minél több forrás jusson a zalai elképzelések megvalósítására – mondja elöljáróban az elnök.
– Kérjük részletezze az országonkénti kapcsolatokat!
– A szlovén-magyar viszonylatban összesen hat pályázati forduló zajlott le eddig. Az utolsóban a júniusi határidőre 21 projektjavaslat érkezett. Várhatóan idén döntés születik, és gazdára
talál a még rendelkezésre álló 1 millió euró. A magyar-horvát
együttműködési programban a zalai pályázók jól teljesítettek,
színvonalas pályázatokat nyújtottak be. Ezt bizonyítja, hogy az
első pályázati kiírás során 4 millió euró került Zalába. Az újabb
pályázati körben az idei év második felében lesz eredmény. Az
Ausztria-Magyarország Interreg program célja a gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, és ez
által a regionális versenyképesség erősítése, valamint az egyenlőtlenségek enyhítése. A programterület az osztrák-magyar határvonal mentén terül el: az ausztriai régiók mellett Győr-MosonSopron-, Vas- és Zala megyét érinti. Eddig 35 projekt került elfogadásra, és még egy pályázati fordulóra kerül sor ez év végén.

Dr. Pál Attila kiemelte az együttműködési programok fontosságát.

– Mit kell tudni a további projektekről?
– A felsoroltak mellett részt veszünk úgynevezett transznacionális projektekben, ahol több közép-kelet-európai ország
együttműködésével valósulnak meg a fejlesztések. Ezek nagy
része turisztikai célú együttműködés, tapasztalatcsere, de van
olyan kooperáció is, amely a különböző megújuló energiák használatának ösztönzését, az energiahatékonyság növelését tűzte ki
célul. Közvetlen brüsszeli forrásokból is részesültünk: egy
kutatás-fejlesztési projekt keretében új földminősítési rendszer
kidolgozásában közreműködünk, a kialakított informatikai
rendszert kell majd tesztelnünk és véleményeztetnünk a megyei
szereplőkkel. Összességében azt mondhatjuk, megyénk vállalkozásai és szervezetei jól használják ki a nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségeket. Önkormányzatunk arra törekszik,
hogy ehhez ösztönzést adjon és hatékonyan képviselje régiónk
érdekeit.

„Megmutathatjuk szülőföldünk kincseit”
Egy emberöltő óta Nován

Pácsonyi Imre méltatta a hagyományőrző rendezvényt.

Július második hétvégéjén
került sor Nován a XXXI. Kézikaszás Arató és Cséphadarós
Cséplőversenyre, amit együtt

rendeztek a IV. Göcseji Dombérozóval. Lendvai Jenőné, a házigazda település polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

A csapatok kis - és nagy
bandában készültek a versenyre. A nagy banda 6 főből, (2
kaszás, 2 marokszedő, 1 kötélvető, 1 kötöző), a kis banda
3 főből (1 kaszás, 1 marokszedő 1 kötélvető - kötöző) áll.
A hagyományos verseny
fontosságáról, értékeiről szólva Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke megjegyezte:
– Nem csak a hagyományőrzés a célja egy település rendezvényének. Az is az
értéke, ha olyan kínálattal
tudunk szerepelni a turisztikai
piacon, ami idevonzza a vendégeket. Mi pedig megmutathatjuk szülőföldünk kincseit.
A zsűri idén megosztott
első helyet osztott ki a kis-

bandák közül a Gellénházi
Betyárok és a Hottói Törekvők
csapatának, a nagybandák közt
pedig a Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesületnek Zalaegerszeg
ságodi városrészéből, illetve a
németfalusi Betyár Bandának.
A cséphadaró versenyben a
vasboldogasszonyi csapat győzött, az első kaszás Igazi
Sándor lett Gellénházáról.
Az aratási étel- és italbemutatóban a Lakhegyi Daloskör bizonyult a legjobbnak, a
kaszakalapáló versenyt a ságodi Fábián Imre nyerte, koszorúkötésben a nagykutasi
Németh Mihályné lett az első.
A tarlófutás kategóriagyőztesei: Berkes Adél (Lenti), Császár Jánosné (Ságod), Virág
Alex (Nagykutas).

2019. augusztus

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mit írjunk rá?…
Laci már 20 éve mérnök,
de még mindig tartja az egyetemi barátaival a kapcsolatot. Évente egyszer összejönnek és jót buliznak. A találkozásra időpontot és helyszínt nem egyszerű összehozni, de hála az internetnek
és az e-mail feltalálójának
nem kell végeláthatatlan telefonhívásokba bonyolódni.
Elég egyetlen levelet, e-mailt
megírni és azt egy kattintással azonnal elküldeni. Majd
akár pár perc múlva olvashatjuk a választ.
Amikor sikerült közös nevezőre jutniuk, valaki felvetette, ünnepeljék meg István
születésnapját. Rendben – sóhajtott Laci – akkor még kell
pár e-mailt írnom, mert kitalálták, hogy közösen vesznek ajándékot. Jöttek az őrült
ötletek. Amikor Laci a sokadik e-mail-váltás után végre
azt olvasta, hogy a gitárt mindenki megfelelőnek találta,
letörölte az izzadságcseppeket a homlokáról. Mert mondjuk ki, a fiúk néha elég körülményesek voltak. Nehezen
jutottak egyezségre. Ha ezt
előre tudom – dörmögte
Laci –, akkor már régen csinálhattam volna egy csoportos címzést, és nem kellene
egyenként vacakolnom azzal, hogy ki kapja meg a
levelet.
Már csak egy dolog maradt, dőlt hátra a székben Laci, és megírta az azóta is
sokat emlegetett e-mailt:
– Mit írjunk a gitárra Istvánnak?
És egy kattintással elküldte mindenkinek, köztük
Istvánnak is. István volt az
első, aki válaszolt:
– A koromat semmiképp!...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Bábparádé Hottón
Hagyományos nyári program immár Hottón a bábparádé. Az idei seregszemle július
26-án este kezdődött, amikor
Fabók Mancsi Bábszínháza
felnőtteknek szóló magyar népi pajzán darabot mutatott
be Azért a kis bolondságért
címmel.
Másnap előbb a Ziránó
Színház előadásában a Kelekótya haramiák bábjáték került
előadásra, majd Bogárdi Alíz
meseórája következett. Koraeste a MárkusZínház Az égigérő fa című magyar népmese
bábváltozatát adta elő.
Az előadások mellett kísérőprogramok is voltak. Különböző ügyességi játékok várták
a gyermeket. A Papír Panír
keretében űrhajókat, űrbázist
készítettek a vállalkozó kedvűek. A falu kivette a részét a
közreműködésből, az asszonyok lángost sütöttek, Pál János pedig kézműves hamburgert készített.
A hottói bábparádén a már
hagyományosan visszatérő közönség mellett új érdeklődőket
is lehetett látni.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Évtizedek óta nem tapasztalt fejlesztések
Beszédes adatok a megyeszékhelyről

Fotó: Zalatáj
227 millió forintos ráfordítással teljesen megújult az Arany János utca.

Az egyik legnagyobb kihívás, amivel a 2014-ben hivatalba lépett városvezetés és közgyűlés Zalaegerszegen szembenézett, az az utak, járdák
állapota, a parkolók száma volt.
A probléma különösen
amiatt lett szembetűnő, mert
minden eddiginél több gépjármű mozog a városban. A megyeszékhelyen összesen 26
ezer háztartás van (közel 60
ezer lakó). A 26 ezer háztartásra 1998-ban 15.611, 2008ban 26.623, 2018-ban pedig
33.427 gépjármű jutott. 1998ban a 26 ezerből 10 ezer olyan
háztartás volt, ahol nem volt
autó (helyette tömegközlekedést használtak). 20 évvel később, 2018-ban a 26 ezer háztartásra már 33 ezer autó jutott,
vagyis van 7 ezer olyan háztartás, ahol két (vagy akár három) autó is rendelkezésre áll a
családban.
A közgyűlés egyhangúlag
fogadta el, hogy a 2019-es év
végéig el kell készíteni a város
középtávú (15 éves) út és járda

felújítási és fejlesztési koncepcióját. Zalaegerszeg út és járdahálózata olyan nagy mértékű,
hogy annak üzemeltetése is
jelentős terhet ró az önkormányzatra, a felújításokat pedig nagyobb számban csak és
kizárólag külső, állami forrásból lehet megvalósítani.
A város teljes területe
102,4 km2. Az önkormányzati
közterületen lévő összes zöldfelület nagysága 1,5 millió m2.
Zalaegerszegen összesen 542
névvel rendelkező útszakasz
(út, utca, tér, parkoló) van a
belterületeken és a külterületeken. A kizárólag helyrajzi
számmal rendelkező szakaszok,
hegyi utak száma 327. Ez
összesen 869 önkormányzati
út. A városi úthálózat teljes
hossza 520 km (215 km belterületen és 305 km külterületen). Viszonyításképpen: Magyarország legnagyobb szélessége kelet-nyugati irányban
528 km. A járdák és gyalogutak
hossza 225 km. Az állam, vagyis a Magyar Közút Nonprofit

Zrt. kezelésében lévő zalaegerszegi utak hossza további 78 km.
Az útburkolatok jelentős
része alatt különböző közművek húzódnak. A városi közműhálózat, illetve az út- és járdahálózat megújításának forrásigénye összesen kb. 55 milliárd
forint. Zalaegerszeg közúthálózatának fejlesztéséhez elengedhetetlen új létesítmények megvalósítása is, mely nagyberuházások további kb. 15 milliárd
forint nagyságrendű forrást
igényelnek. Az Európai Unió
városi utak, járdák felújítását,
aszfaltozását a 2014-2020-as
fejlesztési ciklusban nem támogatja, és a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban sem fogja,
azaz EU-s forrásokkal nem
számolhat a város, csak saját
önkormányzati forrásokkal és
esetleges állami pályázatokkal,
támogatásokkal.
A 2014-2019-es ciklusban
minden korábbinál több forráshoz jutott Zalaegerszeg új útszakaszok építésére és a meglévők felújítására. Sikerült 1,7
milliárd forint kormányzati tá-

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

mogatást szerezni a helyi utak
és terek felújítására az egyes
városrészekben, az arányos városfejlesztés jegyében, közel 30
helyszínen. Már három intelligens gyalogátkelő rendszer,
vagyis „okos zebra” segíti a
biztonságos átkelést.
Összességében ebben a ciklusban közel 6 milliárd forint
állami forrást sikerült megszerezni különböző zalaegerszegi
projektekre, és emellett 1 milliárd forint (5 esztendő alatt évi
200 millió forint) önkormányzati forrást is az utakra, járdákra, parkolókra fordítottak.
Erre évtizedek óta nem volt
példa.
Az új kerékpárutak szükségességéről szintén évtizedekig
lehetett hallani. Ebben a ciklusban a beszéd helyett a cselekvés ideje érkezett el. 2017-ben
készült el a helyi kerékpáros
szervezetek és egyesületek bevonásával a város kerékpáros
hálózati terve. Hat szakaszon
összesen 25 km új kerékpárút
építése valósul meg a következő években.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

www.zalatajkiado.hu
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Művészet és hagyományápolás Kisbucsán
Július második szombatja
immár hagyományosan a művészet és hagyományápolás
községi rendezvényének időpontja Kisbucsán.
Július 13-án Kisbucsa Község Önkormányzata az EFOP
1.5.2. projekt keretében rendezte meg a falu polgárait
összehívó, az összetartozás
érzését erősítő zenés, szórakoztató délutánt a községi sportpálya gyepén. A készülődés
már hónapokkal előbb kezdődött a hivatali szobákban: a
fellépő előadók felkérése, a
sátrak, játékok bérlése, az
alapanyagok listáinak összeállítása, az önkéntes munkára a
segítők megtalálása, a tombola
tárgyak, az alapanyagok beszerzése, majd a rendezvény
helyszínén az utolsó teendők
végzése, a sátrak és a színpad
felállítása. A sikerhez munká-

jukkal hozzájárultak a Kisbucsa
Községért Közalapítvány tagjai,
az önkormányzat dolgozói, és a
falunapi sátrak alatt szorgoskodók valamennyien.
A rendezvénysátorban felállított nagyszínpadon szombaton
délután 16 órakor kezdődött a
műsor: többek között Tomee
Buli, Jolly & Suzy, a Tesók
együttes, Bódi Margó & Guszti
szórakoztatta a közönséget, s
töltötte meg a nagysátort nézőkkel. Idén is számos felajánlás érkezett a tombolára, amit
szorgos kezek 137 csomaggá
állítottak össze és sorsoltak ki.
A zenés program mellett
légvár és csillámtetoválás várta
a fiatalokat. Idén is felállították
az egészségsátrat, ahol Frigyné
Böröndy Rita védőnő mért
vérnyomást, vércukrot, koleszterin és testzsírmértéket, valamint testtömeg indexet is szá-

Újra ecsetet ragadtak
II. Tófeji Nemzetközi Művésztelep

Jó hangulatú volt a rendezvény.

moltak. Az egészségsátor mellett vattacukros, popcornos, és
természetesen büfé kocsi, valamint büfé-sátor üzemelt, ahol
pörkölt és babgulyás, valamint
tejfölös-sajtos lángos várta a
vendégeket.
A gyerekek körében nagy
sikert aratott a Zalaegerszegi

Rendőrkapitányság közreműködésével bemutatott rendőrautó és a Zalaegerszegi Tűzoltóság tűzoltóautója. Este a Rió
zenekar hajnalig tartó bálja
vette kezdetét, és zárta idén is,
immár hagyományosan jó
hangulatban a rendezvényt
Kisbucsán.

kirándulással töltötték a festőművészek, csütörtökön pedig a
Boldog békeidők című revüműsor garantált kellemes időtöltést.
Mindeközben pedig megszülettek a festmények, melyek
a helyi közösségi ház falait
fogják díszíteni.
A szervezők nem titkolt
célja a művészetet közelebb
hozni az emberek racionális
világához, melyhez jó eszköznek bizonyul egy ilyen közvetlen és kötetlen program. A
helyi és környékbeliek érdeklődése idén is figyelemre méltó volt.

A július 6.-i záró napon
Horváth Zoltán, Tófej község
polgármestere megköszönve az
alkotómunkát Balla Ákos Zwaranak, Kovács Károly Vuckonak, Remete Istvánnak, Soós
Tibornak, Lantos Györgynek,
Kovac Sándornak és Buday
Mihálynak, hivatalosan is zárta
a II. Tófeji Nemzetközi Művésztelep rendezvényét. Ez
egyben a hátrahagyott héten
született és korábbi művekből
álló kiállítás megnyitását is
jelentette.
A záróesemény vendége
Pál Kriszti előadóművész volt.
Gellén Szilárd

A tavalyi sikeres bemutatkozást követően idén ismét
szélesre tárta kapuit a művésztelep úgy a művészek, mint a
látogatók előtt.
A megnyitón a művésztelep
vezetője, Buday Mihály festőművész köszöntötte a résztvevőket, Horváth Zoltán polgármester pedig hivatalosan is
megnyitotta az egy héten át
tartó programot. A Tófeji
Örökmozgó Gyermekek tánccsoportja és a Szivárvány Dal-

kör kiváló műsorával tette ünnepibbé a megnyitót.
Amint azt megtudtuk, eseménydús napok vártak a hét
festőművészre, akik az ország
különböző pontjairól és a
Délvidékről érkeztek. Hétfőn
mindjárt sporttal indították a
hetet és a helyiekből álló csapattal mérkőztek meg. Kedd
este a Zalai Táncegyüttes műsora várta a művésztelep résztvevőit és az érdeklődőket. A
szerdai napot egy inspiratív

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik
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A Zalai Táncegyüttes műsora a II. Tófeji Művésztelepen.

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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* Múltidézés Flam rajzaival Rendhagyó fogadóóra Babosdöbrétén
Kalkuláció

– Gondold át, mennyivel jobban jövünk ki, ha egy-két féldecivel fűtjük magunkat, mintha a drága gázt égetnénk!
(2006.11.23.)

Ügyeskedők…

– Sajnos alighanem be kell jelenteni hozzánk Elvira nénit,
hogy beleessünk a gázkompenzációba…
(2006.12.07.)

Megcsúszott férj

Kerékpárral járták be a falut.

Településünkön köszönthettük Vigh Lászlót, a térség országgyűlési képviselőjét. Kerékpárral járja be a területét,
így közelebbről megismeri a
természeti adottságokat, személyesen találkozik a települések
vezetőivel, és valóban testközelből tapasztalja azokat a
problémákat, amikkel küzdenek az emberek.
Ez alkalommal a faluból
népes csapat várta a képviselőt,
hogy aztán közösen kerekezzünk végig az utcákon. A
csapatot erősítette Foki Veronika művésznő is.
Szinayné Csarmasz Bernadett polgármester nem volt rest,
sorolni kezdte a megoldásra
váró feladatokat. Nagyon fontos lenne a régi kastélyépület
külső felújítása a Magyar Falu

pályázat keretein belül, az önkormányzati utak felújítása,
vízelvezetése égető probléma.
A falu közigazgatási területén
helyezkedik el Rám, Kökényesmindeszent, Újavas, azonban
ezeken a helyeken nincs kiépített gázvezeték. Ez ügyben
is nagyon sok kört futott már a
falu vezetője, de sajnos jogszabályba ütközik a terv, ami
megoldást jelentene az ott
élőknek. Ebben is kérte a képviselő közbenjárását a törvényhozók felé.
A rendhagyó fogadóórán
szó esett még a közelgő önkormányzati választásról, ami
októberben lesz. Zárásként
Vigh László ígéretet tett arra,
hogy a felmerült gondokon
igyekszik hatékonyan segíteni.
Bertók Béláné

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

– Csak azt ne mondd, hogy megint a tüntetők miatt kerültél
dugóba!...
(2006.11.09.)
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

2019. augusztus
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Képzőművészeti tábor Gombosszegen
Nagy vállalkozásba fogtunk
idén Gombosszegen: két képzőművész, Haász Katalin és
Fóris Katalin vezetésével egyhetes alkotó tábort szerveztünk
a településre általános iskolás
gyerekeknek. Hét budapesti
gyereket a vendéglakásban
szállásoltunk el, hét bejárót
pedig naponta hoztunk/vittünk
a falubusszal Gellénházáról.
Két középiskolás kamaszlány is
érkezett a fővárosból, akik
segítettek a gyerekek körüli
teendőkben, illetve egyikőjük
vállalta, hogy fotókkal dokumentálja a történéseket.
A tábor tematikáját a falu
épületei adták, első ütemben
külön-külön mindenki választott magának egy házat, amelyet megrajzolt, azután pedig a
tűzoltószertár falára került egy,
a falut félig felül-, félig oldalnézetből ábrázoló festmény.
Napokon keresztül láthattuk
a gyerekeket, amint ülnek a
házak előtt és elmélyülten dolgoznak. Persze nemcsak munka
töltötte ki napjaikat, hanem

rengeteg játék, felfedezés, csatangolás, ismerkedés a helyiekkel, a szomszéd cicákkal való
intenzív törődés, barangolás a
környéken, még lósimogatás,
illetve a kamaszoknak lovaglás
is belefért a programba. Egyik
este kukoricát sütöttünk a szabadban, ide néhány környékbeli szülőt is meghívtunk, máskor
Győrfiszegen látta vendégül a társaságot az egyik kislány családja.
Néhányan kitalálták, hogy
az udvar egyik bokros részén
bunkert építenek, ez odáig fejlődött, hogy fontos része lett a
szabadtéri kiállításnak, „titkos”
átjárón keresztül lépve színes,
papírból, levelekből, ágakból
készült műveket lehetett látni.
Ami külön felszabadító érzés
volt: a tábor ideje alatt senkinek nem hiányzott a tévézés,
mobilozás, viszont néhányan
rendszeresen töltötték a szabad
idejüket olvasással a falu
könyvtárában. Szombat délutánra, a táborzáróra és egyben
az elkészült művek kiállításának megnyitójára megérkeztek

Jövőre is lesz tábor…

a szülők Budapestről, illetve a
szomszédos településekről, sőt
néhány helyi lakos érdeklődését is felkeltette az esemény. A
szervezők – a gyerekek gyűrűjében – néhány szóban ismertették az eltelt hét történéseit,
bemutatták az alkotásokat,

majd a szülők és a falubeliek
által készített házi süteményekkel kínálták az érdeklődőket.
Egyet biztosan ígérhetünk:
képzőművészeti tábor lesz jövőre is!
Zillichné Fekete Tünde
falugondnok/alpolgármester

Dombérozós július
A IV. Göcseji Dombérozó
programjához idén is csatlakozó Nagylengyel települése színes programokkal várta az
érdeklődőket. A „Virágfüzér”
nevet viselő vasárnapi forgatagban helyet kapott virágkötészeti foglalkozás, koncertek,
táncház, népi társasjáték és
kézműveskedés, valamint volt
kiállítás, zalai kézműves termékek, virágok felhasználásával készült frissítők és sütemények is.
Tóth Gyöngyi virágkötő mester könnyen elsajátítható kötészeti technikákat mutatott be a
faluház nagytermében. Eközben a könyvtárban Pozvai Szilvia a különleges, göcseji társasjátékot mutatta be interaktív
formában, míg testvére, Pozvai
Andrea Népi Iparművész segítségével kukoricaszárból készültek kézműves alkotások.
A „dombérozás” helyszínén
egy kamarakiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. A
nagylengyeli kötődésű, illetve
ma is a településen élő alkotók
műveiből állt össze a szemet
gyönyörködtető anyag: Balog
László és Nagyné Fitos Ilona
virág-tematikájú festményeiből
válogatott, Purger Zoltán és
Kertész Róbert fényképeikkel

tették változatosabbá a tárlatot.
Sélleiné Jónás Erika csodás
origami virágaival és az önkormányzat dolgozóinak kertjeit és ablakait díszítő növényekkel vált teljessé a „virágzó
kiállítás”.

Kézműves foglalkozás Pozvai Andreával.

Lendvai Zoltán, a „gördeszkás
plébános”

A program látogatói nem
csak a helyi hölgyek által készített levendulás, mentás, citromos frissítő italokból és süteményekből kaptak ízelítőt, de
„színes-szagos” kézműves termékek közül is válogathattak.
Az estét a Kocsmazaj és a

Csádé Zenekar koncertje pezsdítette fel. Utóbbi együttes a jó
hangulatú táncházhoz is muzsikát szolgáltatott, amelyben a
Penderülj Táncműhely segítségével bárki megismerhette
és akár meg is tanulhatta a
legjellegzetesebb néptánclépéseket.
Szerdán este 6 órától a
Szent Domonkos templomban
és a templomkertben folytatódott a „dombérozás”. Az
Énekmondó együttes megzenésített versekkel nyitotta meg
a programot, amit Tóth László
Tamás, a Pálóczi Horváth
Ádám Zeneiskola zongora és
orgona szakos, 3. évfolyamos

növendékének orgonajátéka követett. Lendvai Zoltán atya, a
rédicsi „gördeszkás plébános”
könnyed hangvételű előadásában a hit közösségteremtő
erejéről beszélt – nem hétköznapi módon. Ezt követően
Nagy Péter atyával együtt rövid misét tartott, majd bemutatta gördeszkás tudását.
A programokkal párhuzamosan a Pitypang Játékudvar
különleges ügyességi játékai
várták a legkisebbeket a templom kertjében. Az estét „Lélekkerti beszélgetés” zárta, ahol a
boldogság forrásának témakörét járták körül a csoportos
párbeszéd résztvevői.

10
HIRDETÉS

Közép-Zala

2019. augusztus

2019. augusztus

11

Közép-Zala

Különleges babakiállítás a Deák Ferenc Kúriában
Marozsyné Guba Rózsa babakészítő népi iparművész saját
alkotásai költöznek augusztus
17-től Deák Ferenc, a „Haza
bölcse” otthonába. Az alkotások „különlegessége”, hogy
Guba Rózsa a babáit sík
textilből kiindulva készíti el,
nem használ sem sablonokat
sem pedig porcelánt vagy
műanyagot. Minden általa készített darab egyedi tervezésű
és kivitelezésű.
A kiállított jelenetek közül
számos baba lehet majd ismerős a nemrég nagy sikert

aratott „Babakiállítás az Őrségben” című rendezvényről. Ezen
kollekció egészül most ki többek közt a reformkort és a kiegyezés korszakát megidéző
babákkal Kehidakustányban, a
Deák Ferenc Kúriában.
További érdekesség, hogy a
kiállítás időtartama alatt a kiállított babák sora némileg, de
folyamatosan változik, új darabokkal fog frissülni, valamint, hogy a készítőjük, Guba
Rózsa néhány hétvégi alkalommal személyes tárlatvezetést is tart a kiállításon. Ez
Sváb hétköznapi viselet…

Hogyan kell rétest készíteni?
Teskánd második alkalommal vesz részt a Göcseji Dombérozó programban a rétesnyújtási és sütési bemutatóval.
Mint azt Németh Ágnes, a település polgármestere elmondta, a céljuk az, hogy az érdeklődőket megtanítsák e magyar
specialitás elkészítésére.
– Az elmúlt évhez hasonlóan idén is nagy volt az ér-

deklődés – mondja Németh
Ágnes. – Bemutattuk a rétes
készítésének valamennyi mozzanatát, majd ezt a résztvevők maguk is kipróbálhatták. A bemutató vége felé a hagyományos rétesek
mellett egészen kreatív „alkotások” is készültek a
szokványostól eltérő töltelékekkel.

utóbbiról az alkotó Facebook
oldalán meghirdetett eseményekből lehet majd tájékozódni. Guba Rózsa babakiállítása
2019. augusztus 17-től négy
hónapon át lesz látogatható,
keddtől szombatig 10.00-18.00
óra és vasárnap 10.00-14.00
óra közt.
A babakiállítás a Deák Ferenc Kúria és Múzeum belépőjével látogatható, mellyel szintén megtekinthető a Deák Ferenc életét bemutató „A haza
bölcse, Zala büszkesége” című
állandó tárlat is.
Kehidakustány nem csak
kiemelt történelmi emlékhelylyel büszkélkedhet, hanem a

méltán híres, 2016-ban gyógyhellyé minősített fürdőkomplexumáról is. A hazai gyógyfürdők között kimagasló kalcium-magnézium hidrogén-karbonátos minősítésű gyógyvizük
igazi rekreációt nyújt vendégeiknek. A népi kultúra rajongóinak pedig szinte kötelező
látogatási cél a helyi tájház és a
vele szemben elhelyezkedő Hagyományőrző Mariska udvar,
az ott található Pajtaszínházzal,
Gyógy- és fűszernövény tanösvénnyel. De a természetben
túrázva is felfedezhetünk számos érdekességet, mint a híres
Deák-kutat vagy az Árpád-kori
település romtemplomát.
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Idén is nagy volt az érdeklődés.
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